
Solární regulátor PWM CL30DU 12-24V/30A - uživatelský manuál

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí

výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže

výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si

tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



1. Bezpečnostní pokyny

Regulátor namontujte mimo dosah hořlavých, výbušných nebo korozivních materiálů, 

plynů a prachu.

Chraňte regulátor před přímým slunečním svitem a deštěm. 

Regulátor nainstalujte tak, ať se dovnitř nedostane voda ani cizí předměty.

Před rozebráním nebo opravou regulátoru se prosím obraťte na dodavatele.

Nedávejte vedle baterie kokové předměty

Nedotýkejte se kontaktů nebo zadní strany základní desky v regulátoru - nebezpečí 

úrazu elektrickým proudem.

2. Informace o produktu

2.1 Profile

Tato řada je novou řadou víceúčelových solárních regulátorů. Inovativní design usnadňuje 

instalaci a je uživatelský přívětivý. Optimalizovaná správa nabíjení a vybíjení značně 

prodlužuje životnost baterií. Většinu parametrů lze nastavit tak, aby vyhovovaly danému 

použití.



2.2 Funkce

Čtyřstupňový režim nabíjení PWM.

Přednastavené režimy pro nabíjení třech typů baterií

Detekce napětí akumulátoru - nastavitelná.

Parametry nabíjení a vybíjení jsou nastavitelné

Vestavěné řízení podle teploty.

Různé režimy řízení zátěže (odběru)

Optimalizované uživatelské rozhraní

Ochrana proti přepólování solárního panelu a vysokému vstupnímu proudu.

Ochrana proti podpětí, přepětí, přepólování a zpětnému vybití baterie.

Ochrana proti přetížení a zkratu na zátěži.

Ochrana proti přehřátí.



solar panel

battery

fuse dc load

Instalace

3.1 Rozměry a rozhraní

baterie

solární panel zátěžpojistka



3.2 Montáž zařízení

Ujistěte se prosím, že baterie a solární panel jsou odpojeny od regulátoru.

Nezkratujte kontakty solárního panelu ani baterie - nebezpečí úrazu el. proudem

(1) 

(2) 

(3) 

Pro lepší odvod tepla musí být zajištěn volný prostor 15cm na všech stranách

regulátoru (vyjma zadní strany). Připojovací kabely musí mít minimální

jmenovitou hodnotu 4A / mm' . 

Nejprve se ujistěte, že místo instalace splňuje bezpečnostní požadavky.

Ujistěte se, že napětí solárního panelu i baterie je kompatibilní s regulátorem.

Připojte baterii k regulátoru a zkontrolujte, zda je LCD displaj zapnutý, pokud ne,

řešení problému je uvedeno v kapitole 5.2.

(4) Připojte solární panel k regulátoru. Pokud na panel svítí sluneční světlo, regulátor

začně nabíjet baterii a rozsvítí se indikátor nabíjeni na LCD displeji.

(5) Připojte zátěž k regulátoru.
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4.1. Symboly

4. Provoz zařízení

1. LVR, ABSORB, LVD, FLOAT, P(PM) 2. Den a noc
3. Typ baterie: FLD, GEL, SLD, nula znamená uživatelské nastavení.
4. Nabíjení 5. Chyba 6. Vybíjení 7. Čas  8. Kapacita
9. Stav zatížení 10. Jednotky 11: Displej data



Systemové napětí Jmenovitý proud Verze softwaruZákladní rozhraní

4.2 LCD rozhraní

4.2.1. základní rozhraní při spuštění

1. Základní rozhraní: rozhraní, když je systém napájen a pomocí kterého zkontrolujete, že 
je regulátor funkční.

2. Systémové napětí: napětí baterie detekované regulátorem.
3. Jmenovitý proud: Jmenovitý proud regulátoru pro nabíjení a vybíjení.
4. Verze softwaru zařízení.



Napětí baterie Teplota Vstupní proud Výstupní proud

ECHybový kód
Ah-měřič vybíjení baterie Ah-měřič nabíjení baterie

4.2.2 Rozhraní hlavní smyčky

1. Jednosměrná smyčka se provádí stisknutím     Pokud není indikována žádná chyba, 
zobrazí se aktuální rozhraní po stisknutí libovolného tlačítka. Pokud je indikována 
chyba, po 20s nečinnosti se tato chyba zobrazí.

2. Zapnutí nebo vypnutí hlášení "Napětí baterie" nebo "Chybové kódy" provedete krátkým 
stiskem tlačítka 



>3S

>3S

Napětí baterie Type baterie Rozpoznání typu baterie          Komunikační kód

3.  V rozhraní "Ah měření nabíjení baterie" nebo "Ah měření vybíjení baterie" vynulujete data dlouhým 
stisknutím (>3s) tlačítka
4. Reset regulátoru do továrního nastavení provedete současným stisknutím tlačítek        a        v rozhraní 
"Napětí baterie"

Do sekundární smyčky se dostanete dlouhým stisknutím (>3s) tlačítka       v rozhraní "napětí baterie".
V sekundární smyčce přepínáte rozhraní krátkým stisknutím tlačítka       , krátkým stisknutím tlačítka      
můžete měnit hodnoty, zatímco dlouhým stiskem (>3s) tlačítka     ukládáte data a odchod. 20s nečinnost vás 
vrátí do hlavní smyčky bez uložení dat.



1. Typ baterie: v rozhraní regulátoru jsou přednastaveny čtyři typy baterií: GEL, SLD, 
FLD a USr. Pouze u typu USr můžete nastavovat parametry.

2. Indikace napětí baterie: Automatická identifikace (AUO), 12V, 24V, 36V a 48V. Různé 
typy regulátorů automaticky rozpoznávají různé rozsahy napětí.

3. Komunikace regulátoru SN: číslo lze nastavit v rozmezí 1 až 99, výchozí hodnota je 1 
(pouze pro regulátory s funkcí komunikace)

4. Po zadání typu baterie a jmenovitého napětí se regulátor se automaticky restartuje kvůli 
aktualizaci dat



Teplota Vnitřní teplota Napětí na solárním panelu Verze softwaru Controller SN

>3S

>3S

V hlavním rozhraní "Teplota" dlouhým stiskem (>3s)     aktivujete sekundární rozhraní. Krátkým stiskem 
tlačítka       se přepínáte mezi rozhraními, dlouhým stiskem (>3s) nebo 20s nečinností rozhraní opustíte.



Vstupní proud Plovoucí napětí (nabíjecí) Absorpční napětí (nabíjecí) Vyrovnané nabíjecí napětí 

>3S

>3S

4.2.5. Nastavení nabíjení

V hlavním rozhraní "Vstupní proud" dlouhým stiskem (>3s)       aktivujete sekundární rozhraní. 
Krátkým stiskem tlačítka        se přepínáte mezi rozhraními,, krátkým stisknutím tlačítka       
můžete měnit hodnoty, zatímco dlouhým stiskem (>3s) tlačítka      ukládáte data a odchod. 20s 
nečinnost vás vrátí do hlavní smyčky bez uložení dat. Poznámka: Měnit parametry můžete 
pouze u typu USr.



Výstupní proud Napětí při LVD Napětí při  LVR Pracovní režim zátěže

Spínací bod v nociTrvání odběru zátěže
v noci

Trvání odběru zátěže
během dne

>3S

>3S

4.2.6. Rozhraní zátěže

V hlavním rozhraní "Vstupní proud" dlouhým stiskem (>3s)       aktivujete sekundární rozhraní. 
Krátkým stiskem tlačítka        se přepínáte mezi rozhraními,, krátkým stisknutím tlačítka       
můžete měnit hodnoty, zatímco dlouhým stiskem (>3s) tlačítka      ukládáte data a odchod. 20s 
nečinnost vás vrátí do hlavní smyčky bez uložení dat. 



3 pracovní režimy pro nastavení zátěže:

Kód 

LOO 

LOI 

Pracovní režim zátěže

Režim regulace(Mode O)

Režim světla s vypínacím bodem v v noci a zapnutím před svítáním.

(Mode I) 

L02         Režim světla(Mode 2)

Rúzné režimy řízení zátěře mají nastavitelné parametry v rozhraní.



5 Management poruch

5.1 Chybové kódy a řešení

Chybový      Příčina

kód 

E0l 

E02 

E03 

E04 

Nízké napětí baterie, zátěž

vypnuta

Nadměrný proudový odběr

zátěže, zátěž vypnuta

Zkrat na zátěži, zátěž vypnuta

Nadměrný proud ze solárního

panelu, zátěž vypnuta

Oprava

Dobijte baterii vhodnou nabíječkou

Snižte zátěžový proud a ručně zapněte zátěž,

nebo počkejte 10 minut pro automatické zapnutí

regulátorem

Odstraňte zkrat a ručně zapněte zátěž, nebo

počkejte 5 minut pro automatické zapnutí

regulátorem

Ujistěte se, že je správně připojena baterie a

regulátor.



Zkontrolujte, zda kapacita baterie není příliš nízká.

Zkontrolujte, že napětí jiné nabíječky připojené k

baterii není příliš vysoké.

Když je napětí na baterii o 0,5V nižší, než

definovaný bod přepětí baterie, zátěž se

automaticky připojí.

E05 

E06 Přepětí ze solárního panelu Ujistěte se, že napětí solárního obvodu není příliš
vysoké a snižte počet panelů v sériovém zapojení

E07 Nabíjení vypnuto v důsledku

nadměrného proudu ze

solárního panelu

Zkontrolujte výkon solárních panelů a snižte

množství paralelně zapojených solárních panelů.

Vyčkejte 2 minuty na restartování nabíjení

Nabíjení baterie vypnuto z 
důvodu vysoké teploty 
regulátoru

Nechte regulátor vychladnout, regulátor se poté 
automaticky restartuje



5.2 Chybové hlášení a řešení 

Chyba Řešení 

Nerozsvítil se 

LCD panel 

Žádný nabíjecí proud 

Zátěž nefunguje 

Ujistěte se že baterie není přepólovaná

Ujistěte se, že propojení mezi baterií a regul. je v pořádku 

Ujistěte se, že okruh mezi bat. a regul. je sepnutý

Zkontrolujte pojistku

Ujistěte se, že není přepólovaný solární panel.

Ujistěte se, že spojení mezi regulátorem a solárním panelem je 

v pořádku.

Ujistěte se, že zátěž není přepólovaná.

Ujistěte se, že regulátor nemá sepnuto ochranu proti zkratu, 

přetížení, podpětí nebo přepětí.

Zátěž se nesepla v 

přednastaveném bodě 

Ujistěte se, že máte nastaven správný režim zátěže. 

Ujistěte se, že napětí baterie není příliš nízké.



Zátěž nelze zapnout v 

noci v režimu řízení 

světla

Ujistěte se, že režim řízení zátěže je nastaven správně.
Zkontrolujte v noci solární panel, že není osvětlen jiným 

zdrojem světla.





7 Technické data

Model 

Vstup

Napětí na solárních panelech

Jmenovitý proud

Výstup

Systémové napětí 

HVD 

Jmenovitý výstupní proud 

Ztráta bez zatížení

Pokles napětí smyčky při nabíjení 

Pokles napětí smyčky při vybíjení 

Nabíjecí módy

20DU 30DU 2048D 3048D 

,::;sov ,::;sov :s;1oov ,s;10ov 

20A 30A 20A 30A 

12V/24V 12V/24V 48V 48V 

Auto Auto 

16.00V Xl/X2/X3/X4 

20A 30A 20A 30A 

:s;13mA :s;2smA 

:s;o.21v :s;0.24V ,s;o.2SV :s;0.2SV 

,s;o.12v ,::;o.IV ,s;o.12v ,s;o.1ov 

PWM 4-stage (bulk, absorpční, plovoucí, vyrovnávací)



Napětí při plovoucím nabíjení 

Napětí při absorpčním nabíjení

Trvání absorpčního nabíjení 

Napětí při vyrovnávacím nabíjení 

Trvání vyrovnávacího nabíjení 

LVD 

LVR 

Režim zátěže

Napětí při řízení světlem

Typ baterie

USB 

13.8(13V-15V) Xl/X2/X3/X4 

14.4V(13V-15V) Xl/X2/X3/X4 

2hs 

14.6V(13V-15.5V) Xl/X2/X3/X4 

2hs 

10.7V(l0V-14V)Xl/X2/X3/X4 

12.6V(lOV-14V) Xl/X2/X3/X4 

Režim regulace

Režim řízení světlem s vypínacím bodem v noci a 

sepnutím při svítání

Režim řízení světlem

5V(lV-l0V) Xl/X2/X3/X4 

GEL, SLD, FLD and USr(default) 

5V lA I None 



℃

℃

Ostatní

Připojení

LCD, 2 tlačítkaOvládací rozhraní

Rozměry

Volitelné funkce

Pracovní teplota

Skladovací teplota

Pracovní vlhkost

Váha

IP ochrana



Typ baterie:

Napětí při
plovoucí
m nabíjení 

Napětí při
absorpčním
nabíjení 

Napětí při
vyrovnávacím  

nabíjení Typ 

baterie 

Čas

nabíjení při
absorpčním
nabíjení

Čas nabíjení
při
vyrovnávacím

Interval 

vyrovnaného 

nabíjení 

(V) (h) V) (h) ( dny)(V)

GEL 13.8 14.2 2 - --

Sealed 13.8 14.4 2 14.6 2 28 

Flooded 13.8 14.6 2 14.8 2 28 

User 13.8 14.4 2 14.6 2 28 

nabíjení



Nabíjecí módy: 

u ____ Equalized charge
' - Absorption charge

12.0V poznámka: Nepoužívejte vyrovnávací nabíjení pro GEL 

baterie. 

Režim zátěže: 

on normal mode 
I I 

: light control :on _J
L Off I I 

: Ught control with switch-off point at night : 
:; _J,----n-i_g_h_t---�-, and switch-on point before dawn '"F __ d_a_w_n--.{_ 

vyvažovací nabíjení
absorpční nabíjení
plovoucí nabíjení
bulk nabíjení
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